WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Urządzenia

§ 1. Oprogramowanie.
1.

T-Mobile oświadcza, że T-Mobile i jego dostawcy lub poddostawcy posiadają prawa do oprogramowania (zwanego dalej
„Oprogramowaniem”), dostępnego na Urządzeniu. Korzystanie z Oprogramowania podlega poniższym warunkom (dalej
„Warunki”).
Warunki są integralną częścią Umowy Sprzedaży.

2.

§ 2. Warunki korzystania z oprogramowania.
1.
2.

Korzystanie z Oprogramowania jest możliwe tylko i wyłącznie na Urządzeniu.
T-Mobile udziela Abonentowi nieodpłatnej ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania i wszelkich
aktualizacji Oprogramowania udostępnianych przez T-Mobile. Licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z
Oprogramowania w sposób dozwolony na mocy niniejszych Warunków.
Abonentowi nie wolno kopiować ani modyfikować Oprogramowania, żadnej jego części, analizować wstecznie,
dekompilować, dezasemblować czy w inny sposób próbować wyodrębnić kod źródłowy Oprogramowania.
Abonentowi nie wolno tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania.
Urządzenie pobiera i aktualizuje Oprogramowanie. Aktualizacje Oprogramowania mają na celu usprawnienie i rozszerzenie
funkcji Urządzenia oraz stabilizację pracy Urządzenia.
Aktualizacje popierane są automatycznie i nie wymagają ponoszenia przez Abonenta dodatkowych kosztów. Pobranie
aktualizacji Oprogramowania wymaga, aby Urządzenie było podłączone do prądu i Internetu.
Aktualizacje mogą przyjmować postać poprawek bezpieczeństwa, rozszerzeń funkcjonalnych, nowych modułów
Oprogramowania oraz całkowicie nowych wersji Oprogramowania oraz zmian w sposobie prezentacji Oprogramowania na
ekranie.
Abonent wyraża zgodę na pobieranie aktualizacji w ramach korzystania z Oprogramowania (i zezwala T-Mobile na ich
dostarczanie).
T-Mobile zapewnia, że wyżej opisane aktualizacje Oprogramowania nie ograniczą prawa Abonenta do korzystania z
Oprogramowania, przy czym możliwość korzystania przez Abonenta z nowych funkcjonalności Urządzenia, powstałych na
skutek aktualizacji Oprogramowania może wymagać dodatkowych czynności wymaganych do aktywacji lub uruchomienia
nowych funkcjonalności.
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§ 3. Ograniczenie odpowiedzialności
1.

T-Mobile nie ponosi wobec Abonenta odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania przez Abonenta
Warunków.
T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za treść programów i audycji emitowanych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej
DVB-T przez nadawców, jak również za propagację sygnału DVB-T przez podmiot odpowiedzialny za rozpowszechnianie i
rozprowadzanie programów telewizyjnych w multipleksach.
T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dostarczonych przez nadawców informacji o audycjach
telewizyjnych, zawartych w treści elektronicznego przewodnika po programach (EPG).
T-Mobile nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz za prawidłowość działania aplikacji dostarczanych przez dostawców tych
aplikacji.
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§ 4. Inne.
Aktualna instrukcja obsługi Urządzenia jest dostępna na stronie www.t-mobile.pl/pl/instrukcja-obslugi-dekodera oraz w siedzibie
T-Mobile.
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